
BOMBA ÁR
body
kisfiúknak, nyomott mintával,
fehér, türkiz, sárga vagy 
szürke színben,
62–92 cm

BOMBA ÁR
body
kislányoknak, nyomott mintával,
rózsaszín, fehér, világoskék 
vagy világossárga színben, 62–92 cm

360 ft

360 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.05.11-től 2018.05.17-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

kihagyhatatlan árakon

VIDÁM 

BABARUHÁK



750 Ft

body
nyomott mintával,  
kislányoknak, fodros  
ujjakkal, szürke  
vagy rózsaszín,  
kisfiúknak, zsebbel,  
fehér vagy türkiz, 
62–92 cm

590 Ft

Nadrág
kislányoknak és kisfiúknak,  
nyomott mintával,  
kislányoknak, fehér vagy  
szürke színben,  
kisfiúknak, 100% pamut,  
fehér vagy  
kék színben,  
56–80 cm

rugdalózó
nyomott mintával,  

kislányoknak , 
fehér vagy  

szürke színben,  
kisfiúknak,  

fehér vagy  
türkiz színben,  

56–86 cm

1190 Ft

Napozó
kislányoknak,  
zsebbel és nyomott mintával,  
szürke csíkokkal, 
62–80 cm

1190 Ft

Napozó
kisfiúknak,  

hímzett mintával,  
szürke vagy  

kék csíkokkal,  
62–80 cm

1190 Ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



750 Ft
Nyálkendő rágókával
lányoknak és fiúknak, 2 darabos csomag,
*Egységár: 375 Ft/darab

590 Ft

szívószálas palack
Pizsihősök, Én kicsi pónim,

Jégvarázs vagy Mancs őrjárat 
nyomott mintával, 300 ml

750 Ft

kulacs
pánttal és szívószállal,

Verdák vagy Jégvarázs 
nyomott mintával,

500 ml

750 Ft

Bögre
füllel és szívószállal, Minnie vagy 

Jégvarázs nyomott mintával,
580 ml

Babajáték
babakocsira rögzíthető,
zenélő, bagoly, madár, autó
vagy repülőgép alakú

1490 Ft

Textil játék
rágókával, bagoly, 
madár, autó vagy
repülőgép alakú

1190 Ft

Csörgő 
bagoly, madár, autó  

vagy repülőgép alakú

1190 Ft

www.pepco.hu



590 Ft

100% pamut rövidnadrág
kislányoknak, nyomott mintával,  
tengerészkék vagy rózsaszín, 
 68–92 cm

430 Ft

100% pamut szoknya
kislányoknak, nyomott mintával,  
tengerészkék vagy korallszínű, 74–92 cm

750 Ft
baseball sapka

kislányoknak, hímzett mintával,  
fehér vagy rózsaszín, 100% pamut

590 Ft

100% pamut felső
kislányoknak,  

nyomott mintával,  
szürke vagy türkiz színben, 

 74–92 cm

leggings szoknyával
kislányoknak, 100% pamut, 
nyomott mintával,
egyszínű tüll szoknya,
türkiz vagy rózsaszín, 
68–92 cm

1190 Ft

overall
kislányoknak,  

virágos nyomott mintával,  
kék és rózsaszín, 

 74–92 cm

1190 Ft

www.pepco.hu



750 Ft

100% pamut 
rövidnadrág
kisfiúknak,  
kék csíkokkal, 
68–92 cm

100% pamut együttes 
kisfiúknak, póló és rövidnadrág, 
nyomott Mickey mintával,
szürke és piros együttes,
74–92 cm

1490 Ft

100% pamut együttes
kisfiúknak, póló és rövidnadrág,

fehér vagy kék-kockás,
74–92 cm

1490 Ft

100% pamut 
nadrág

fiúknak,  
felhajtott szárakkal,  

kék színben, 
 74–92 cm

1490 Ft

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!



alsó vagy franciabugyi
nőknek, egyszínű, csipkebetéttel,  
szürke színben, krémszínű melírozással,  
alsó: S–XXL – 430 Ft  
franciabugyi: S–XL – 590 Ft

430 Ft-tól

 

430 Ft

tanga 
nőknek, egyszínű,  

csipkés,  
szürke színben,  

krémszínű  
melírozással, 

 S–XL

melltartó
nőknek, csipkés,  
szürke színben, krémszínű melírozással, 75A–80D

1490 Ft

750 Ft

női alsó
csipkés,  

szürke színben, krémszínű  
melírozással,  

S–XXL

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



750 Ft

miniszoknya
nőknek, fekete vagy 

szürke színben, XS–XL

1790 Ft

felső
nőknek, elöl 
fodorral,  
rózsaszín  
vagy krémszínű,  
34-42 méretben

2190 Ft

farmer rövidnadrág
nőknek, fekete színben, 
34–42 méretben

felső
nőknek,
nyomott mintával,
rózsaszín vagy szürke,
S–XXL

1190 Ft

rövidnadrág 
nőknek, viszkóz,  
nyomott mintával, összehúzható lábakkal,  
krémszínű, 34-42 méretben1490 Ft

felső 
nőknek, nyomott mintával,  

rózsaszínben, 
 S–XXL

1490 Ft

www.pepco.hu



1790 Ft

felső
nőknek,  
viszkóz,  
két színben, 
34-42 méretben

2190 Ft

nadrág
nőknek, viszkóz,  
tengerészkék színben, 
36-42 méretben

590 Ft

100% pamut top
nőknek,  

különböző színekben, 
 XS–XL

rövidnadrág
nőknek, fehér vagy 

tengerészkék csíkokkal,
34–42 méretben

1490 Ft

100% pamut felső
nőknek,  
megkötött ujjakkal,  
fehér és tengerészkék csíkokkal, 
S–XXL

1190 Ft

Felső
nőknek, viszkóz,  

fodros ujjakkal,  
tengerészkék vagy barackszínű, 

 S–XXL

1490 Ft

KÉRDÉSE VAN? 
KERESSEN MINKET!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424Az aktuális újságunk és 123 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!


